
                                           NOTA DE PRENSA 
 

 

(CASTELLANO ) 

 

La Diputación de Valencia y Culturama presentan el libro 5é Premi Culturama Innovació 

Social en Joventut.  Una publicación que recoge las prácticas más innovadoras, 

transformadoras y replicables dirigidas por y para la juventud. 

 

Raúl Oliván, DG de Participación, Transparencia, Cooperación y Voluntariado en el 

Gobierno de Aragón, abrirá el acto de presentación del libro con una conferencia sobre los 

proyectos de participación y transformación ciudadana que su equipo está llevando a 

cabo. 

 

27 de marzo a las 11 h 

Sala de actos del MuVIM (Quevedo, 10. Valencia) 

Ingreso libre 

 

Un año más, el Premi Culturama Innovació Social en Joventut se transforma en un 

libro que muestra iniciativas de innovación social dirigidas para y por jóvenes cuyas 

herramientas principales de trabajo son la cultura contemporánea. 

 

El acto de presentación será el próximo miércoles 27 de marzo a las 11 h en el 

MuVIM. Iniciará con la conferencia Abrir instituciones desde dentro (Hacking Inside), a cargo 

de Raúl Oliván, DG de Participación, Transparencia, Cooperación y Voluntariado en el 

Gobierno de Aragón; y continuará con la intervención de cada una de las entidades 

colaboradoras y de la asociación ganadora de la presente edición, Tres Social.  

 



                                           NOTA DE PRENSA 
 

 

La charla, centrada en proyectos de innovación ciudadana, transformación digital y 

en las brechas generadas a causa del cambio generacional y por las necesidades creadas tras 

el agotamiento del sistema neoliberal, dará paso a la presentación del trabajo conjunto 

llevado a cabo en el Premi Culturama. Un libro que cuenta, deja constancia y crea memoria 

de las metodologías de trabajo, las necesidades y los medios con los que han contado los 

colectivos desde el año 2016 hasta la actualidad. 

 

Abre la publicación el texto de presentación del equipo de Culturama subrayando la 

precariedad con la que trabaja el sector y le sigue el de Iolanda Tortajada (Dra Profesora de 

la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona) centrado en la representación de la juventud en 

las redes sociales y cómo ahí se manifiesta el género. Tras un repaso por las ediciones que 

ya cuenta el premio, se detalla el proyecto ganador de esta quinta edición, La otra clase de 

Tres Social, y los tres accésits otorgados a las asociaciones Fractals educación artística, 

Rocambolesc Teatre y La Lola Boreal. Por último se incluye una ficha con información de los 

colectivos Es Molí d’Eivissa, La Madre que me parió y Nos movemos, proyectos finalistas de 

la edición que también participaron en el acto de presentación pública que tuvo lugar el 

pasado 28 de septiembre en la que el jurado, compuesto por una persona representante de 

cada entidad colaboradora, votó y otorgó el 5é Premi Culturama. 

 

Las artes escénicas, los procesos colaborativos y la perspectiva de género están 

presente en cada una de las experiencias relatadas y así se refleja en las 128 páginas que 

contiene el libro. La edición, bilingüe (valenciano y castellano), se pone a disposición de 

forma gratuita, tanto su versión en papel que se entregará durante el acto, como su versión 

digital que podrá descargarse desde la web de Culturama una vez presentado el libro. 

 



                                           NOTA DE PRENSA 
 

 

 

Organiza: Culturama SL.  

Con la colaboración de la Direcció General de la Joventut-IVAJ Generalitat Jove, el Área de 

Juventud, Deportes e Igualdad de la Diputación de València, la Concejalía de Juventud del 

Ayuntamiento de Valencia, la Delegación del Rector para los Estudiantes de la Universitat de 

València, el Área de actividades culturales de la Universitat Politècnica de València, el 

Consorcio Xarxa Joves.net, del Consell Valencià de la Joventut y de la Associació de 

Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

Información sobre Raúl Oliván 

Actualmente es DG de Participación, Transparencia, Cooperación y Voluntariado en el           

Gobierno de Aragón, desde donde está lanzando el LAAAB (Laboratorio de Aragón Gobierno             

Abierto) entre otros proyectos de innovación ciudadana y transformación digital. Hasta           

diciembre de 2017 fue Director de Zaragoza Activa, un ecosistema de emprendimiento e             

innovación social, desde donde impulsó proyectos como La Colaboradora, Semillero de           

Ideas, Vivero de Emprendedores, Made in Zaragoza, Laboratorio Ciudadano ThinkZAC o la            

red social ZAC. Ldo. en Publicidad y Dpdo. en Trabajo Social, especializado en Técnicas de               

Participación Ciudadana (UZ) y Desarrollo Estratégico Urbano. Es mentor del programa de            

Innovación Ciudadana para Iberoamérica (SEGIB) y miembro asesor del 4th Sector Group            

(WEF, UNDP, SEGIB). Acaba de ser seleccionado por el Departamento de Estado de los              

Estados Unidos para el programa IVLP (International Vistitor Leadership Program). 

 
 
 
 

 



                                           NOTA DE PRENSA 
 

 
 
 

( VALENCIÀ ) 

 

La Diputació de València i Culturama presenten el llibre 5é Premi Culturama Innovació 

Social en Joventut. Una publicació que recull les pràctiques més innovadores, 

transformadores i replicables dirigides per i per a la joventut. 

 

Raúl Oliván, DG de Participació, Transparència, Cooperació i Voluntariat en el Govern 

d'Aragó, obrirà l'acte de presentació del llibre amb una conferència sobre els projectes de 

participació i transformació ciutadana que el seu equip està duent a terme. 

 

27 de març a les 11 h 

Sala d'actes del MuVIM (Quevedo, 10. València) 

Accés lliure 

 

Un any més, el Premi Culturama Innovació Social en Joventut es transforma en un 

llibre que mostra iniciatives d'innovació social dirigides per  joves, les eines principals de 

treball de les quals són la cultura contemporània. 

 

L'acte de presentació serà dimecres que ve 27 de març a les 11 h en el MuVIM. 

Iniciarà amb la conferència Obrir institucions des de dins (Hacking Inside), a càrrec de Raúl 

Oliván, DG de Participació, Transparència, Cooperació i Voluntariat en el Govern d'Aragó; i 

continuarà amb la intervenció de cadascuna de les entitats col·laboradores i de l'associació 

guanyadora de la present edició, Tres Social.  

 



                                           NOTA DE PRENSA 
 

 

La xarrada, centrada en projectes d'innovació ciutadana, transformació digital i en les 

bretxes generades a causa del canvi generacional i per les necessitats creades després de 

l'esgotament del sistema neoliberal, donarà pas a la presentació del treball conjunt dut a 

terme en el Premi Culturama. Un llibre que conta, deixa constància i crea memòria de les 

metodologies de treball, les necessitats i els mitjans amb els quals han comptat els 

col·lectius des de l'any 2016 fins a l'actualitat. 

 

Obri la publicació el text de presentació de l'equip de Culturama subratllant la 

precarietat amb la qual treballa el sector i li segueix el de Iolanda Tortajada (Dra Professora 

de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona) centrat en la representació de la joventut en 

les xarxes socials i com ací es manifesta el gènere. Després d'un repàs per les edicions que ja 

compta el premi, es detalla el projecte guanyador d'aquesta cinquena edició, La otra clase 

de Tres Social, i els tres accèssits atorgats a les associacions Fractals educació artística, 

Rocambolesc Teatre i La Lola Boreal. Finalment s'inclou una fitxa amb informació dels 

col·lectius Es Molí d’Eivissa, La Madre que me parió i Nos movemos, projectes finalistes de 

l'edició que també van participar en l'acte de presentació pública que va tindre lloc el passat 

28 de setembre en la qual el jurat, compost per una persona representant de cada entitat 

col·laboradora, va votar i va atorgar el 5é Premi Culturama. 

 

Les arts escèniques, els processos col·laboratius i la perspectiva de gènere estan 

present en cadascuna de les experiències relatades i així es reflecteix en les 128 pàgines que 

conté el llibre. L'edició, bilingüe (valencià i castellà), es posa a la disposició de forma 

gratuïta, tant la seua versió en paper que s'entregarà durant l'acte, com la seua versió digital 

 



                                           NOTA DE PRENSA 
 

que podrà descarregar-se des de la web de Culturama una vegada presentat el llibre. 

Organitza: Culturama SL.  

Amb la col·laboració de la Direcció General de la Joventut-IVAJ Generalitat Jove, l'Àrea de              

Joventut, Esports i Igualtat de la Diputació de València, la Regidoria de Joventut de              

l'Ajuntament de València, la Delegació del Rector per als Estudiants de la Universitat de              

València, l'Àrea d'activitats culturals de la Universitat Politècnica de València, el Consorci            

Xarxa Joves.net, del Consell Valencià de la Joventut i de la Associació de Professionals de               

Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

Informació sobre Raúl Oliván 

Actualment és DG de Participació, Transparència, Cooperació i Voluntariat en el Govern            

d'Aragó, des d'on està llançant el LAAAB Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto) entre             

altres projectes d'innovació ciutadana i transformació digital. Fins a desembre de 2017 va             

ser Director de Zaragoza Activa, un ecosistema d'emprenedoria i innovació social, des d'on             

va impulsar projectes com La Colaboradora, Semillero de Ideas, Vivero de Emprendedores,            

Made in Zaragoza, Laboratorio Ciudadano ThinkZAC o la red social ZAC.. Llic. en Publicitat i               

Dipl. en Treball Social, especialitzat en Tècniques de Participació Ciutadana (UZ) i            

Desenvolupament Estratègic Urbà. És mentor del programa d'Innovació Ciutadana per a           

Iberoamèrica (SEGIB) i membre assessor del 4th Sector Group (WEF, UNDP, SEGIB). Acaba             

de ser seleccionat pel Departament d'Estat dels Estats Units per al programa IVLP             

(International Vistitor Leadership Program). 

 


